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10. klasse på Sct. Mariæ
Skole er et tilbud til de
elever, der ønsker et
større fagligt og personligt overskud, inden de
påbegynder deres videre
ungdomsuddannelse. 10.
klasse vil især være et velvalgt tilbud til de elever, der
påtænker at begynde en
gymnasial uddannelse efter
grundskolen.
Eleverne har flere muligheder for valg af ungdomsuddannelse efter niende klasse, men for mange elever er
det reelle problem måske
ikke så meget, hvorvidt eleverne kan blive optaget på
en evt. ungdomsuddannelse, men snarere et spørgsmål om elevernes muligheder for at gennemføre
den valgte uddannelse
med et godt resultat.
På Sct. Mariæ Skole tilbyder
et fast team af rutinerede
lærere en høj faglighed i
kernefagene dansk, mate-

matik, fysik, tysk, engelsk,
samfundsfag,
kristendom,
idræt og edb, og vi forventer, at eleverne efter 10.
klasse går til 10. klasse
prøven FS10. Timetallet i
prøvefagene vil typisk være
højere end på de fleste andre skoler.
Som udgangspunkt er alle
fagene i 10. kl. på Sct. Mariæ Skole obligatoriske, og
der kan derfor kun dispenseres fra et fag, når helt
særlige
omstændigheder
gør sig gældende.

Eleverne vil ved skoleårets
start modtage en liste over
datoer for skriftlige afleveringer.

10. klasse fokuserer også
meget på elevernes fremtidige valg af uddannelse, og
vi har derfor et tæt og godt
samarbejde
med
UUAalborg, der arrangerer
brobygning og erhvervspraktik for eleverne, og
som kommer på skolen og
tilbyder vejledning og information.
Eleverne skal endvidere
udarbejde en OSO opgave
- obligatorisk selvvalgt opgave - der skal relatere til
deres uddannelsesplan.

brug af it, vi forventer derfor at eleverne har mulighed for adgang til pc.

Skolen har et godt samarbejde med Ungdomsskolen, og i samarbejde med
denne arrangeres bl.a. en
lektiecafe, hvor eleverne
kan få støtte til opgaveskrivning mv.
Ud over den daglige undervisning vil der blive arrangeret forskellige ture, foredrag og andre arrangementer.
Det er vigtigt, at eleverne
opnår færdighed og rutine i

I begyndelsen af skoleåret
arrangeres en fem dages
tur til Berlin. Turen koster
1400 kr. og eleverne skal
endvidere selv sørge for
lommepenge og måltider.

Turen har både et socialt
og studiemæssigt sigte.
Der har været en 10. klasse på Sct. Mariæ Skole siden 1981, og næsten alle
elever og familier, der har
valgt 10. klasse på Sct.
Mariæ Skole, har efterfølgende vurderet skoleåret
særdeles positivt. Eleverne
har generelt forbedret deres faglige niveau væsentligt, og de fleste giver endvidere udtryk for, at de er
blevet mere selvstændige
og modne.
Netop omkring 10. klasse
er det særdeles vigtigt, at
eleverne og familierne foretager et bevidst valg og
møder skolen med en positiv og åben indstilling.

men udviklingen skabes på
baggrund af det bedste fra
vores fortid.

Sct. Mariæ Skole
- en kort introduktion
Historie
Sct. Mariæ Skole er en katolsk skole med mere end
100 års tradition og erfaring at bygge på. Samtidig
bestræber vi os på at være
en skole til tiden, der vedvarende udvikler sig og
forsøger at leve op til de
forventninger, der stilles
fra fx medarbejdere, forældre, myndigheder og ikke mindst fra elevernes
side.
Vi er således i en vedvarende
udviklingsproces,

Rammer
Vi er beliggende centralt i
Aalborg, hvor vi har skabt
et trygt miljø for elevernes
skolegang.
Eleverne på skolen repræsenterer mange forskellige baggrunde og forudsætninger, og vi ser
denne mangfoldighed som
et af vores positive kendetegn.

Vores skolemiljø er præget
af en hverdag, hvor det er
en inspiration og styrke, at
vi sammen har så meget at
lære hinanden.
Miljøet på Sct. Mariæ Skole
er præget af tryghed, nærhed og omsorg i fællesskabet med hinanden.

Skolens personale bestræber sig på at give eleverne
både lyst og læring.
Det er endvidere kendetegnende for os, at musikken indtager en central rolle på skolen.

Faglighed
Vi bestræber os på at skabe de optimale betingelser
for et skoleforløb på et højt
fagligt niveau.

Vi synger morgensang hver
dag - vi har tre sangkor og
to Big Bands - og mange af
eleverne modtager instrumentundervisning på skolen - aktiviteter der både
samler elever fra forskellige klassetrin og samtidig
bidrager til en alsidighed i
måden at skabe indlæring
på.

Samarbejde
Vi kan kun skabe en rigtig
god skole, når samarbejdet
mellem børnenes hjem og
skolen er velfungerende.
Derfor forventer vi, at forældrene tager aktiv del i og medansvar for - at deres børns skolegang kan
blive en positiv oplevelse.
Forældrenes engagement
og en åben og positiv dialog med personalet er helt
nødvendig for, at vi kan
skabe en skole, hvor eleverne opnår selvforståelse,
selvrespekt og kærlighed
til andre.

Velkommen - og tak fordi
du har vist interesse for
vores skole.
Poul Erik Hovelsø, Skoleleder
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Katolsk skole
Sct. Mariæ Skole tilbyder høj faglighed i et miljø af
nærvær, tryghed, omsorg og kærlighed.
Vi ønsker et skolemiljø præget af kreativitet, mangfoldighed og fællesskab.
Fokus er på den enkelte elevs værdighed og den enkeltes ansvar for fællesskabet.
Musik og sang er en stor del af dagligdagen, og der
er hver dag morgensang for hele skolen.
Skolen har tre kor og to bigbands.
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